
 

Pagina 1 van 2 
 

 

Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/22/062383   
Documentnummer:   
Datum: 8 februari 2022 
Onderwerp:   
Bijlage(n): Het Verhaal van Wassenaar (editie 2021) 

 

Geachte Raad, 

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het erfgoedproject “Het Verhaal van 
Wassenaar. De historie van landschap, stedenbouw en architectuur. Editie 2021”. Dit project is 

opgenomen onder Bouwsteen 1 (zorgvuldige omgang met ons erfgoed) van het programma van de 
Erfgoedvisie ‘Naar een erfgoedzorg voor iedereen (2018)’.  

Eerste editie van Het Verhaal 

In 2014 werd de eerste versie van “Het Verhaal van Wassenaar” door uw raad vastgesteld, als 
onderbouwing voor het beschermen van beeldbepalende panden via het paraplubestemmingsplan 
uit dat jaar. Dit plan richtte zich op objecten met cultuurhistorische waarden die niet via het 
instrument van de Erfgoedverordening, maar via regels in het bestemmingsplan een bescherming 
verdienden.   

Waarom een tweede editie? 

In het programma van de Erfgoedvisie ‘Naar een erfgoedzorg voor iedereen (2018)’ is voorgesteld 
om Het Verhaal te completeren en te actualiseren, om zo een complete beschrijving vast te leggen 

van alle boven- en ondergrondse historie van landschap, stedenbouw en architectuur. Voor onder 
meer archeologie, militair erfgoed en gedenktekens ontbrak nog een bredere historische 
geschiedschrijving. Bovendien ontbrak een analyse van de kernkwaliteiten en -waarden, als 
voorbereiding voor de op te stellen Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 

Met de bijgevoegde versie van Het Verhaal van Wassenaar (editie 2021) is onderdeel 1A uit het 
programma van de Erfgoedvisie voltooid.  

De completering is afgestemd met Wassenaarkenners en Het Verhaal bevat nieuwe inzichten, zoals 
opgedaan tijdens het project Groene Waardenkaart. 

Waarvoor dient Het Verhaal? 

De Editie 2021 van Het Verhaal versterkt de historische geschiedschrijving en is een waardevolle 
bouwsteen voor het ruimtelijke beleid. 

Het toont ook de kracht van landschap, stedenbouw en architectuur voor andere sectoren, zoals 
het aantrekkelijke vestigingsklimaat, economie, toerisme en recreatie, en dorpsmarketing.  

We kunnen met recht trots zijn op onze unieke gemeente. Het Verhaal biedt de basis om de unieke 
kwaliteiten toekomst te geven: door de kwaliteiten te kennen kunnen we ze veiligstellen, uitdragen 
en er zorgvuldig mee omgaan.  
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Dit Verhaal moet verteld blijven en toegepast worden. We hebben immers alleen iets aan het 

weten als we er betekenis aan toekennen en dit vervolgens in de praktijk bij het beheer en bij 

ontwikkelingen van ons dorp toepassen.  

De historie en de kennis daarover staan nooit stil. Het Verhaal zal daarom nooit af zijn, maar met 
de editie 2021 hebben we opnieuw een belangrijke slag gemaakt.  

Met dit project heeft Wassenaar een grote stap gezet als voorbereiding op de komst van de 
Omgevingswet. Het hoofdstuk “Kernwaarden en kwaliteiten van Wassenaar” bevat de 
samenvatting en conclusie die als onderlegger voor de Omgevingsvisie zal dienen. De 
gedetailleerde informatie in de overige circa 180 pagina’s vormt een stevige basis voor het 
Omgevingsplan en de invulling daarvan. Voor dit plan is het namelijk vereist om de kernkwaliteiten 

en -waarden van het erfgoed niet alleen te kennen, maar ook de omgang ermee vast te leggen.  

Het Verhaal wordt in een kleine oplage van 50 stuks gedrukt en uitgereikt aan o.a. de 
Wassenaarkenners die hebben meegewerkt aan dit project. Daarnaast is het document beschikbaar 
op de website van Wassenaar. 

 

Bijlage: 

Het Verhaal van Wassenaar. De historie van landschap, stedenbouw en architectuur. Editie 2021 
(link) 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 

 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


